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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mellékelten beterjesztem az előző Képviselő-testületi ülés óta lejárt végrehajtási határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok (5 db) 

szíves megtárgyalását és elfogadását.  

 

Jelentések 
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

195/2015. (IV.14.) határozata a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1,196568/5, 

196567, 196566, 196565/1,196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 

196546, 196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4, 196404/2 hrsz.-ú ingatlanok 

szabályozásáról és a 186855/5 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1, 196568/5, 196567, 196566, 

196565/1,196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 196546, 196545, 

196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4 és 196404/2 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan a 

rendezési terv szerinti szabályozást (utcanyitást) 2015. évi kezdéssel végrehajtja, és 

kezdeményezi és kérelmezi Budapest XXIII. 186855/5 hrsz.-ú ingatlan kisajátítási eljárásának 

megindítását. 

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a kisajátítási terv 

megrendelésére, aláírására, a kisajátítási kérelem formanyomtatvány benyújtására és annak 

aláírására, a jelen határozat mellékletét képező nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban 

szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások 

megtételére. 

Határidő: 2017. július 30. 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 

II. kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1, 196568/5, 

196567, 196566, 196565/1,196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 

196546, 196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4 és 196404/2 hrsz.-ú ingatlanokra 

vonatkozóan, a rendezési terv szerinti szabályozáshoz (utcanyitáshoz) és a 186855/5 hrsz.-ú 

ingatlan kisajátításához a 2016. évi költségvetésben a fedezetet 120.000.000.- Forint összegben 

biztosítja.  

III. felkéri a Polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetés tervezésénél a jelen határozatban 

vállalt kötelezettséget vegye figyelembe. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. 

(I. 23.) határozata a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1,196568/5, 196567, 

196566, 196565/1,196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 196546, 

196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4, 196404/2 hrsz.-ú ingatlanok 

szabályozásáról és a 186855/5 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról szóló 195/2015. (IV.14.) 

határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. módosítja a 195/2015. (IV.14.) határozat I. pontját az alábbiak szerint: 

„I. 196530/1, 196570/1, 196568/5, 196562, 196458, 196 478 és 196514/3 hrsz.-ú ingatlanokra 

vonatkozóan a rendezési terv szerinti szabályozást végrehajtja. Ha az ingatlanok tulajdonjogát 



3 

 

Soroksár Önkormányzata adásvétel útján nem tudja megszerezni, abban az esetben 

kezdeményezi és kérelmezi a kisajátítási eljárás megindítását.”  

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2019. (I.22.) határozata a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1,196568/5, 

196567, 196566, 196565/1,196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 

196546, 196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4, 196404/2 hrsz.-ú ingatlanok 

szabályozásáról és a 186855/5 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról szóló 195/2015.(IV.14.) 

határozat módosításáról szóló 6/2018. (I. 23.) határozat módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

módosítja a 6/2018. (I.23.) határozattal módosított 195/2015.(IV.14.) határozat végrehajtási 

határidejét 2020. június 30. napjára. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

343/2020. (VII.14.) határozata a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1,196568/5, 

196567, 196566, 196565/1,196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 

196546, 196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4, 196404/2 hrsz.-ú ingatlanok 

szabályozásáról és a 186855/5 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról szóló, a 6/2018. (I. 23.) és 

11/2019. (I. 22.) határozatokkal módosított 195/2015.(IV.14.) határozat módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a 6/2018. (I. 23.) és 11/2019. (I. 22.) határozatokkal módosított 195/2015.(IV.14.) határozat 

I. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

„I. 196458 és 196478 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan a rendezési terv szerinti szabályozást 

végrehajtja. Ha az ingatlanok tulajdonjogát Soroksár Önkormányzata adásvétel útján nem tudja 

megszerezni, abban az esetben kezdeményezi és kérelmezi a kisajátítási eljárás megindítását.”  

II. a 6/2018. (I. 23.) és 11/2019. (I. 22.) határozatokkal módosított 195/2015.(IV.14.) határozat 

I. pontjának végrehajtási határidejét meghosszabbítja 2021. december 31. napjáig.  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2022. (I. 20.) határozata a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy 196570/1,196568/5, 

196567, 196566, 196565/1,196564/3, 196563, 196562, 196550, 196549, 196548, 196547, 

196546, 196545, 196544, 196395/2, 196396/2, 196403/4, 196404/2 hrsz.-ú ingatlanok 

szabályozásáról és a 186855/5 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról szóló, a 6/2018. (I. 23.) és 

11/2019. (I. 22.) és 343/2020. (VII. 14.) határozatokkal módosított 195/2015.(IV. 14.) 

határozat módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a 6/2018. (I. 23.), 11/2019. (I. 22.) és 343/2020. (VII. 14.) határozatokkal módosított 

195/2015.(IV. 14.) határozat I. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

„I. 196458 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan a rendezési terv szerinti szabályozást végrehajtja. Ha 

az ingatlanok tulajdonjogát Soroksár Önkormányzata adásvétel útján nem tudja megszerezni, 

abban az esetben kezdeményezi és kérelmezi a kisajátítási eljárás megindítását.”  

II. a 6/2018. (I. 23.), 11/2019. (I. 22.) és 343/2020. (VII. 14.) határozatokkal módosított 

195/2015.(IV. 14.) határozat I. pontjának végrehajtási határidejét meghosszabbítja 2022. 

augusztus 31. napjáig.  

 

A határozatokra jelentem, hogy a 196458 helyrajzi számú ingatlanra megtett vételi ajánlat nem 

került elfogadásra a tulajdonosok által, ezért a tárgyi ingatan részleges kisajátítása indokolt, a 

kisajátítási kérelem előkészítése folyamatban van, a kérelem 2022. október hónapban beadásra 

kerül Budapest Főváros Kormányhivatalához. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

264/2021.(VI.08.) határozata a Budapest 195596/2, 185453/11, 185453/4,185453/7, 

195495/33, 195519/5, 195519/3 és 195519/8  helyrajzi számú, természetben a Szérűskert 

utca – Tompaház utcában található ingatlanok hatályos szabályozási terv szerint 

közútként kiszabályozandó részeinek kisajátításáról  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata kezdeményezi a Budapest XXIII. 

ker.  

- 195596/2 helyrajzi számú, 240 m2 területű, természetben a Szérűskert utcában található, „kert” 

megnevezésű; 

- 195519/3 helyrajzi számú, 414 m2 területű, természetben a Szérűskert utca – Tompaház 

utcában található, „kert” megnevezésű; 

- 195495/33 helyrajzi számú, 359 m2 területű, természetben a Szérűskert utca – Tompaház 

utcában található, „kert” megnevezésű; 

- 195519/8 helyrajzi számú, 447 m2 területű, természetben a Szérűskert utca – Tompaház 

utcában található, „kert és gazdasági épület” megnevezésű; 

- 195596/2 helyrajzi számú, 472 m2 területű, természetben a Szérűskert utca utcában található, 

„kert és gazdasági épület” megnevezésű; 

- 185453/11 helyrajzi számú, 127 m2 területű, természetben a Tompaház utcában található, 

„kivett beépítetlen terület” megnevezésű; 

- 185453/7 helyrajzi számú, 98 m2 területű, természetben a Tompaház utcában található, „kivett 

beépítetlen terület” megnevezésű; 

- 185453/4 helyrajzi számú, 97 m2 területű, természetben a Tompaház utcában található, „kivett 

beépítetlen terület” megnevezésű 

ingatlanokból a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 

(KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-09 számú szabályozási tervlapon közterületként 

(közút) szereplő ingatlanrészek kisajátítását. A kisajátításhoz, valamint a 195519/5, 195519/3, 

195519/8, 195495/33 és 195596/2 helyrajzi számú ingatlanok esetében a más célú 

hasznosításhoz szükséges összeget az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „999 

közlekedési infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

II. gondoskodik a kisajátítási tervek majd az előzetes szakértői vélemények elkészíttetéséről, a 

kisajátítási eljárások kezdeményezésére vonatkozó kérelmek Budapest Főváros 

Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete szerinti nyilatkozatok, 

valamint a kisajátítási eljárásokban vagy azzal kapcsolatos bírósági eljárásokban szükséges 

egyéb – az önkormányzat érdekeit nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, 

valamint a kisajátítási eljárások során, illetve a kisajátítási határozatokban foglaltakkal 

kapcsolatban egyezség megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2021. november 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

45/2022. (I. 20.) határozata Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest 

195596/2, 185453/11, 185453/4,185453/7, 195495/33, 195519/5, 195519/3 és 

195519/8  helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utca – Tompaház utcában található 

ingatlanok hatályos szabályozási terv szerint közútként kiszabályozandó részeinek 

kisajátításáról szóló 264/2021.(VI. 08.) határozata módosításáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a Budapest 

195596/2, 185453/11, 185453/4, 185453/7, 195495/33, 195519/5, 195519/3 és 
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195519/8 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utca – Tompaház utcában található 

ingatlanok hatályos szabályozási terv szerint közútként kiszabályozandó részeinek 

kisajátításáról szóló 264/2021.(VI. 08.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. augusztus 

31. napjára módosítja.  

 

A határozatra jelentem, hogy  

• a 195495/33 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó kisajátítási kérelem 2021. december 05. 

napján; 

• a 195596/2, 185453/11, 185453/4 és 185453/7 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó 

kisajátítási kérelmek 2022. február 28. napján; 

• a 195519/8 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó kisajátítási kérelem 2022. március 03. 

napján; 

• a 195519/3 és 195519/5 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó kisajátítási kérelmek 2022. 

június 09. napján 

megküldésre kerültek Budapest Főváros Kormányhivatala részére. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

85/2022. (II. 17.) határozata a Nyír utca teljes hosszának közművesítéséről és aszfalt 

burkolattal történő ellátásáról 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy járjon el a Fővárosi Közgyűlésnél annak 

érdekében, hogy a Nyír u. teljes hosszának közművesítése és aszfalt burkolattal történő ellátása 

mielőbb történjen meg.  

Határidő: 2022. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy írásban kértük az illetékes Főpolgármester-helyettes intézkedését 

annak érdekében, hogy a Nyír u. teljes hosszának közművesítése és aszfalt burkolattal történő 

ellátása mielőbb történjen meg. Polgármesteri felszólalásban a Fővárosi közgyűlésen is 

kezdeményeztük a mielőbbi intézkedést. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

92/2022. (II. 17.) határozata a Budapest 183727 helyrajzi számú, természetben Ugarszél 

u. 26. címhelyen található ingatlanból a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX. 

22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-8 számú 

szabályozási tervlap szerint közútként kiszabályozandó ingatlan tulajdonjoga 

térítésmentes felajánlásának elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

a részére Kiss Ágnes tulajdonos és Kissné Bartók Éva Erzsébet haszonélvező által a Budapest 

183727 helyrajzi számú, természetben Ugarszél u. 26. címhelyen található ingatlanból a 

Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. 

számú mellékletében található SZT-8 számú szabályozási tervlap szerint közútként 

kiszabályozandó ingatlan tulajdonjogára vonatkozóan tett térítésmentes felajánlást elfogadja, 

azzal a feltétellel, hogy  

• a 183727 helyrajzi számú ingatlant terhelő, a Díjbeszedő Rt. javára 26.247,-Ft 

és járulékai erejéig bejegyzett végrehajtási jog törlésre kerül az ingatanról, vagy a 

tulajdonos és a haszonélvező által beszerzésre kerül a Díjbeszedő Rt. nyilatkozata arról, 

hogy a javára 26.247,-Ft és járulékai erejéig bejegyzett végrehajtási jog a telekalakítást 

követően a 183727 helyrajzi számú ingatlanból kialakuló, magántulajdonban maradó 

ingatlanra került átjegyzésre,  
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• a telekalakítást követően az Önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlant 

semmiféle más teher sem terheli;  

• valamint, hogy tulajdonos és haszonélvező saját költségükön elkészíttetik a 

telekalakítási változási vázrajzot és kérelmezik a telekalakítási eljárás lefolytatását. 

II. felkéri a Polgármestert a tulajdonos és a haszonélvező döntésről történő értesítésére, majd a 

véglegessé vált telekalakítási határozat birtokában az I. pontban foglaltaknak és a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő telekalakítási és ajándékozási szerződés aláírására. 

Határidő: 2022. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

A határozatra jelentem, hogy a szerződés 2022. július 11. napján létrejött, az ingatlan-

nyilvántartási átvezetés megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

209/2022. (V. 12.) határozata polgári peres eljárás megindításáról Önkormányzati 

tulajdonú ingatlanrészek kiürítésének és birtokbavételének érdekében (zárt ülés) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Sorokár Önkormányzata polgári peres eljárást kezdeményez 

a helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, található, az ingatlan – nyilvántartás 

adatai szerint mindösszesen 8.192 m2 alapterületű „kivett, zártkerti művelés alól kivett terület és 

gazdasági épület, udvar” megnevezésű, valamint a helyrajzi számú, természetben a Budapest 

XXIII. kerület, között található, az ingatlan – nyilvántartás adatai szerint mindösszesen 2.077 m2 

alapterületű „kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület” megnevezésű 

ingatlanokból által 2021. augusztus 20-ig rekreációs földhasználati szerződések alapján használt 

területek kiürítése és azoknak az Önkormányzat birtokába történő visszaadása  érdekében. 

II. felkéri a Polgármestert az I. pont szerinti polgári peres eljárás megindítása érdekében 

szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. szeptember 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

A határozatra jelentem, hogy a kereset 2022. július 25. napján az önkormányzat jogi képviselője 

által benyújtásra került az illetékes bírósághoz. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

289/2022. (VII.14.) határozata 2022. évben „Soroksárért Érdemérem” kitüntetés 

adományozásáról (zárt) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben „Soroksárért Érdemérem” posztumusz kitüntetést adományoz Név részére. 

II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. szeptember 27. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a „Soroksárért Érdemérem” kitüntetés átadására - a posztumusz 

kitüntetett Róth Jakabné hozzátartozója részére - 2022. szeptember 22-én ünnepélyes keretek 

között került sor.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

290/2022. (VII. 14.) határozata a 2022. évben „Év Kerületi Polgárőre” cím 

adományozásáról (zárt) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben „Év Kerületi Polgárőre” címet adományoz Név részére. 

II. felkéri a Polgármestert az adományozással kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. szeptember 27. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy az „Év Kerületi Polgárőre” kitüntetés átadására 2022. 

szeptember 22-én ünnepélyes keretek között került sor.  

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

293/2022. (VII.14.) határozata 2021. évben adományozott „Tiszta udvar, rendes ház” cím 

2022. évi megerősítéséről (zárt) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Név részére a 2021. évben adományozott „Tiszta udvar, rendes ház” címet – az Előminősítő 

Csoport véleményét is figyelembe véve - 2022. évben díszoklevél adományozásával 

megerősíti. 

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. szeptember 25. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a díszoklevél átadására 2022. szeptember 22-én ünnepélyes 

keretek között került sor. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

294/2022. (VII.14.) határozata 2022. évben „Tiszta udvar, rendes ház” cím 

adományozásáról (zárt) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. elfogadja az Előminősítő Csoport javaslatát és 2022. évben „Tiszta udvar, rendes ház” címet 

adományoz Nevek részére. 

II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. szeptember 25. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a díjátadásra 2022. szeptember 22-én ünnepélyes keretek között 

került sor. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

295/2022. (VII. 14.) határozata 2022. évben „Soroksári Zenei Érdemérem” cím 

adományozásáról (zárt) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben „Soroksári Zenei Érdemérem” címet adományoz Név részére.  

II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. szeptember 27. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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A határozatra jelentem, hogy a díjátadásra 2022. szeptember 22-én ünnepélyes keretek között 

került sor. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

296/2022.(VII.14.) határozata 2022. évben „Soroksár Kiváló Mestere” cím 

adományozásáról (zárt) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. 2022. évben „Soroksár Kiváló Mestere” címet adományoz:  

a) speciális lábápoló mester 

b) autószerelő 

c) virágkötő 

d) kertész 

e) autószerelő 

f) asztalosmester és 

g) vállalkozó 

részére 

II. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. szeptember 27. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a díjátadásra 2022. szeptember 22-én ünnepélyes keretek között 

került sor. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

298/2022. (VIII. 30.) határozata a szülészet - nőgyógyászat járóbeteg szakellátás 

óraszámának megemelésével kapcsolatos többletkapacitás befogadása iránti kérelem 

benyújtásáról 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. támogatja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézménye (a továbbiakban: EÜI) intézményvezetőjének: Dr. Csiba Gábor 

Intézményvezető Főorvos Úrnak az EÜI által nyújtott járóbeteg szakellátás, azon belül a 

szülészet-nőgyógyászati szakrendelés óraszám emelésére vonatkozó írásbeli kérelmét, egyúttal 

támogatja az ezzel kapcsolatos többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtását a 

NEAK-hoz az alábbiak szerint: 

• szülészet-nőgyógyászati szakrendelés óraszám emelését 15 óra/hét óraszámról 

25 óra/hét óraszámra. 

II. felkéri a Polgármestert a többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtásához 

szükséges dokumentumok aláírására továbbá az eljárás lefolytatását segítő minden olyan 

jognyilatkozat megtételére, amelyek az Önkormányzat, mint fenntartó érdekeit nem sértik. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az EÜI Intézményvezetőjét a Képviselő-Testület 

döntéséről, és a megtett intézkedésekről. 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester 
 

A határozatra jelentem, hogy a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. 

Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye szülészet-nőgyógyászati szakrendelés óraszám emelési kérelme 

a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Többletkapacitás Befogadási Bizottságának részére 

2022.08.31. napján  megküldésre került. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

305/2022. (IX. 01.) határozata a Budapest XXIII. kerület Meder utcai híd szabályozási 

vonalának meghatározására vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával 

kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy a kerületi építési szabályzat - a Meder utcai híd szabályozási vonalával 

érintett telkekre vonatkozó - módosításával kapcsolatban partnerségi vélemény nem érkezett. 

II. felkéri a polgármestert, hogy a partnerségi véleményezési szakasz lezárását követően 

kezdeményezze a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az állami főépítésznél. 

Határidő: 2022. szeptember 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy kezdeményeztük az állami főépítésznél a végső szakmai 

véleményezési szakasz lefolytatását. Ennek keretében az állami főépítész által megtartandó 

szakmai egyeztető tárgyalásra október 12. napján kerül sor. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

306/2022. (IX. 01.) határozata a Budapest XXIII. kerület erdőterületek változása miatti 

FRSZ-TSZT összhang megteremtése, valamint egyéb szabályozási elemek 

felülvizsgálatára vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos 

partnerségi egyeztetés lezárásáról 

A Képviselő-testület  

I. a kerületi építési szabályzatnak az erdőterületek változása miatti FRSZ-TSZT összhang 

megteremtése, valamint egyéb szabályozási elemek felülvizsgálatára vonatkozó módosításával 

kapcsolatban érkezett partnerségi véleményeket az azokra adott – a jelen határozat alapjául 

szolgáló előterjesztés 2. számú mellékletét képező – válaszok szerint elfogadja. 

II. felkéri a polgármestert, hogy a véleményezési szakasz lezárását követően gondoskodjon a 

beérkezett vélemények elbírálásával kapcsolatos döntések dokumentálásáról, valamint 

közzétételéről. 

III. felkéri a főépítészt, hogy a Képviselő-testület döntéséről értesítse az észrevételt, javaslatot 

tevőket. 

Határidő: 2022. szeptember 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a beérkezett vélemények elbírálásával kapcsolatos döntések 

dokumentálása, valamint közzététele megtörtént, az észrevételt, javaslatot tevőket értesítettük a 

döntésről. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

307/2022. (IX. 01.) határozata a Budapest XXIII. kerület erdőterületek változása miatti 

FRSZ-TSZT összhang megteremtése, valamint egyéb szabályozási elemek 

felülvizsgálatára vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos szakmai 

egyeztetés lezárásáról 

A Képviselő-testület  

I. a Budapest XXIII. kerületi erdőterületek változása miatti FRSZ-TSZT összhang 

megteremtése, valamint egyéb szabályozási elemek felülvizsgálatára vonatkozó kerületi építési 

szabályok módosításával kapcsolatban beérkezett szakmai véleményeket az azokra adott – a 

jelen határozat alapjául szolgáló előterjesztés 3. számú mellékletét képező – válaszok szerint 

elfogadja.  
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II. felkéri a polgármestert, hogy a véleményezési szakasz lezárását követően gondoskodjon a 

beérkezett vélemények elbírálásával kapcsolatos döntések dokumentálásáról, valamint 

közzétételéről. 

III. felkéri a polgármestert, hogy a Budapest XXIII. kerületi erdőterületek változása miatti 

FRSZ-TSZT összhang megteremtése, valamint egyéb szabályozási elemek felülvizsgálatára 

vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos rendelet-tervezetet, az 

egyeztetési eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban 

keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus 

adathordozón küldje meg az állami főépítésznek végső szakmai véleményezés céljából. 

Határidő: 2022. szeptember 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a beérkezett vélemények elbírálásával kapcsolatos döntések 

dokumentálása, valamint közzététele megtörtént. Azonban a végső véleményezési 

tervdokumentáció összeállítása még folyamatban van, amint a tervező leszállítja, megküldjük 

az állami főépítésznek. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

308/2022. (IX. 1.) határozata a gyermekek átmeneti elhelyezését nyújtó ellátás biztosítása 

céljából ellátási szerződés megkötésével kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a gyermekek átmeneti elhelyezését nyújtó ellátás biztosítása céljából 2022. október 1. 

napjától 2027. szeptember 30. napjáig terjedő időre Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzatával, valamint Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások 

Intézményével ellátási szerződést köt. 

II. felhatalmazza a Polgármestert az ellátási szerződés megkötésére, valamint szükség esetén a 

szerződés Önkormányzat érdekeit nem sértő módon történő módosítására.  

III. előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére az ellátási 

szerződésben meghatározott összeg biztosítására.  

Határidő: 2022. szeptember 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester  

 

A határozatra jelentem, hogy Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 2022. szeptember 1. napi ülésén döntött arról, hogy a gyermekek átmeneti 

elhelyezését nyújtó ellátás biztosítása céljából 2022. október 1. napjától 2027. szeptember 30. 

napjáig terjedő időre ellátási szerződést köt Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatával, valamint Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások 

Intézményével. Az Ellátási szerződés aláírása folyamatban van. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

314/2022. (IX. 01.) határozata a 196218/6, a 187932, a K-102691 számú kisajátítási vázrajz 

szerint kialakuló (187926/3) és a K-102663 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 

185570/31 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházásával 

kapcsolatos döntésről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. A Magyar Állam nevében eljáró MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban MÁV Zrt.) jogi képviselője (Juharos Ügyvédi Iroda) útján 

által előterjesztett és a Budapest- Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonal 

fejlesztésére irányuló projekttel kapcsolatban Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat tulajdonában álló és a beruházással érintett 196218/6, a 187932, a K-102691 
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számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 187926/3 és a K-102663 számú kisajátítási vázrajz 

szerint kialakuló 185570/31 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházására 

irányuló kérelmét nem támogatja, az ingatlanokat nem kívánja ingyenesen a Magyar Állam 

részére átruházni. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kérelmező döntésről történő értesítéséről. 

Határidő: 2022. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a kérelmező részére az értesítés 2022. szeptember 09. napján 

megküldésre került. 

 

 

 
 

 

HATÁROZATI JAVASLATOK 
 

 

1.)  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

300/2021. (VII.06.) határozata a 186784/5 helyrajzi számú ingatlan részleges 

értékesítéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata értékesíteni kívánja a 

tulajdonában álló 186784/5 helyrajzi számú ingatlan támfal alatti területét az ezen területet 

használó Dr. Jovánovity Momcsilo és Bíró Attila részére, amennyiben ezen terület telekhatár 

rendezéssel átcsatolható a 186784/5 helyrajzi számú ingatlanból a 186783 helyrajzi számú 

ingatlanhoz, és Dr. Jovánovity Momcsilo és Bíró Attila vállalják annak felméretését, hogy a 

telekhatár rendezés megvalósítható-e a hatályos jogszabályok alapján, valamint vállalják az 

értékesítendő ingatlanrészre vonatkozó ingatlanforgalmi értékbecslés és a telekhatár 

rendezéshez szükséges változási vázrajz és telekalakítási dokumentáció díja 50%-ának 

megfizetését. 

II. felkéri a polgármestert a kérelmezők értesítésére, és amennyiben a kérelmezők által 

elkészíttetett felmérés alapján a telekhatár rendezés lefolytatható, és a kérelmezők a költségek 

50 %-át megfizették, abban az esetben felkéri a Polgármestert a telekhatár rendezéshez a 

változási vázrajz és telekalakítási dokumentáció valamint az értékesítendő területre vonatkozó 

igazságügyi szakértői értékbecslés elkészíttetésére, majd az értékbecslés által megállapított 

értéktől függően új előterjesztés készítésére a Képviselő-testület illetve a Gazdasági és 

Közbeszerzési Bizottság részére az ingatlanrészre vonatkozó konkrét eladási ajánlatról. 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2022. (I. 20.) határozata a 186784/5 helyrajzi számú ingatlan részleges értékesítéséről 

szóló 300/2021. (VII. 06.) határozata módosításáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 186784/5 helyrajzi számú ingatlan részleges 

értékesítéséről szóló 300/2021. (VII. 06.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. 

augusztus 31. napjára módosítja.  
 

A határozatra jelentem, hogy a vételi ajánlat időközben módosításra került, mely alapján új 

előterjesztés fog készülni a tárgyban, ezért a határozat hatályon kívül helyezése javasolt. 
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1. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. 

(X. 13.) határozata a 186784/5 helyrajzi számú ingatlan részleges értékesítéséről szóló, a 

49/2022. (I. 20.) határozattal módosított 300/2021. (VII. 06.) határozata hatályon kívül 

helyezéséről 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 186784/5 helyrajzi számú ingatlan részleges 

értékesítéséről szóló, a 49/2022. (I. 20.) határozatával módosított 300/2021. (VII. 06.) 

határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

 

2.)  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

524/2021. (XI. 09.) határozata az Önkormányzat általi perindításról szóló döntéséről (zárt 

ülés)  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

keresetet kíván benyújtani a Groupama Biztosító Zrt. ellen annak érdekében, hogy az alperes a 

811493923 számú felelősségbiztosítási szerződés alapján, az MND-303 forgalmi rendszámú 

járműben 2021. május 2. napján 17 óra 40 perckor keletkezett kárral kapcsolatban a 

szolgáltatását teljesítse.  

II. felkéri a Polgármestert dr. László Jenő ügyvéd értesítésére a kereset benyújtása érdekében.  

Határidő: 2021. december 31.          

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

63/2022. (I. 20.) határozata az Önkormányzat általi perindításról szóló 524/2021. (XI. 09.) 

határozat módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat általi perindításról szóló 524/2021. (XI. 

09.) határozat végrehajtási határidejét 2022. február 28. napjára módosítja. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

138/2022.(III.17.) határozata az Önkormányzat általi perindításról szóló 63/2022. (I. 20.) 

határozattal módosított 524/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejének 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat általi perindításról szóló 63/2022. (I. 

20.) határozattal módosított 524/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejét 2022. április 

30. napjára módosítja. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

194/2022. (V. 12.) határozata az Önkormányzat általi perindításról szóló 63/2022. (I. 20.) és 

a 138/2022. (III. 17.) határozatokkal módosított 524/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási 

határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat általi perindításról szóló 63/2022. (I. 20.) 

és a 138/2022.(III.17.) határozatokkal módosított 524/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási 

határidejét 2022. június 30. napjára módosítja. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

275/2022.(VII. 14.) határozata az Önkormányzat általi perindításról szóló 63/2022. (I. 20.), 
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138/2022. (III. 17.) és a 194/2022. (V. 12.) határozatokkal módosított 524/2021. (XI. 09.) 

határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat általi perindításról szóló 63/2022. (I. 20.), 

138/2022.(III.17.) és a 194/2022.(V.12.) határozatokkal módosított 524/2021. (XI. 09.) határozat 

végrehajtási határidejét 2022. szeptember 30. napjára módosítja. 

 

A határozatra jelentem, hogy Önkormányzat általi perindításról szóló 524/2021. (XI. 09.) 

határozat végrehajtási határidejét 2023. március 31. napjára javaslom módosítani az 

iratanyagok beszerzése, folyamatban lévő levelezések, a biztosítási szerződésünk átvizsgálása 

miatt. 

 

2. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. 

(X.13.) határozata az Önkormányzat általi perindításról szóló 63/2022. (I. 20.), 138/2022. (III. 

17.), a 194/2022. (V. 12.) és a 275/2022.(VII. 14.) határozatokkal módosított 524/2021. (XI. 

09.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat általi perindításról szóló 63/2022. (I. 

20.), 138/2022. (III. 17.), a 194/2022. (V. 12.) és a 275/2022. (VII. 14.) határozatokkal 

módosított 524/2021. (XI. 09.) határozat végrehajtási határidejét 2023. március 31. napjára 

módosítja. 

 

 

3.)  
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

89/2022. (II. 17.) határozata Soroksári Sportközpont létrehozásával kapcsolatos elvi 

támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. elvi támogatását adja ahhoz, hogy Budapest, XXIII. kerület Haraszti út 26. szám alatti 

Szamosi Mihály Sporttelepen egy új Soroksári Sportközpont létesüljön, 

II. a Soroksári Sportközpont megvalósítási lehetőségéről tanulmánytervet készíttet,  

III. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Soroksári Sportközpont tanulmánytervét – az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervekre fordítható keretösszeg és a hatályos 

közbeszerzései szabályok figyelembevételével – elkészíttesse, továbbá arra, hogy a projekt 

megvalósításával kapcsolatban teljes körűen eljárjon, ide értve a szükséges, az Önkormányzatot 

terhelő további, anyagi kötelezettségvállalással, illetve az Önkormányzat érdekeinek 

sérelmével nem járó jognyilatkozatok megtételét. 

Határidő: 2022. szeptember 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

A határozatra jelentem, hogy a Soroksári Sportközpont tanulmánytervének az előkészítése 

érdekében, az épület funkcionális feladatainak a meghatározásához szükséges egyeztetések 

megkezdődtek, de még a végleges szakmai anyag nem áll rendelkezésre ezért kérem a határidőt 

2023. szeptember 30. napjára módosítani.  
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3. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. 

(X. 13.) határozata Soroksári Sportközpont létrehozásával kapcsolatos elvi támogatásáról 

szóló 89/2022. (II. 17.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Soroksári Sportközpont létrehozásával kapcsolatos elvi 

támogatásáról szóló 89/2022. (II. 17.) határozat végrehajtási határidejét 2023. szeptember 30. 

napjára módosítja. 

 

 

4.)  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

91/2022. (II. 17.) határozata „lomtalanító” udvar létrehozásával kapcsolatos döntés 

meghozataláról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy   

I. a 0196259/86 hrsz-u ingatlanra a Fővárosi Közgyűlés döntésével összhangban lévő a 

vonatkozó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

Budapest Főváros XXIII. kerületi Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2017. (IX. 22.) 

önkormányzati rendelet végrehajtását, szükség esetén módosítását kezdeményezi. 

II. „lomtalanító udvar” létrehozása érdekében kezdeményezi a telephely kialakítását a 

0196259/86 hrsz-u ingatlan tekintetében, a lakosságot kiszolgáló közszolgáltatás tevékenységet 

helyhez kötött kiemelt beruházásként kívánja megvalósítani. 

III. felhatalmazza a polgármestert, hogy a telephely „lomtalanító” udvar kialakításának és 

működtetésének az érdekében, az ingatlan tulajdonosával együttműködési megállapodást 

kössön. 

IV. felhatalmazza a polgármestert, hogy a telephely „lomtalanító udvar” megvalósítása 

érdekében az Önkormányzat nevében valamennyi jognyilatkozat megtegye, továbbá a projekt 

megvalósításához szükséges egyéb, az Önkormányzatot nem terhelő további anyagi 

kötelezettségvállalással nem járó, illetve az Önkormányzat érdekeinek sérelmével nem járó 

jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: 2022. szeptember 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

A határozatra jelentem, hogy a kialakítás érdekében az egyeztetések megkezdődtek, azonban 

tekintettel arra, hogy 2023. június 30. napjával a hulladék elszállításban változások történnek, 

melyek minden részlete nem ismeretes még, kérem a határidő módosítását 2023. szeptember 

30. napjára. 

 

4. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. 

(X. 13.) határozata „lomtalanító” udvar létrehozásával kapcsolatos döntés meghozataláról 

szóló 91/2022. (II. 17.) határozata végrehajtási határidejének módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a lomtalanító” udvar létrehozásával kapcsolatos döntés 

meghozataláról szóló 91/2022. (II. 17.) határozata végrehajtási határidejét 2023. szeptember 

30. napjára módosítja. 
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5.)  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

565/2021. (XII. 07.) határozata a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság – célzottan 

Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság – 2022. évi támogatásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság írásbeli kérelmében foglaltak alapján – célzottan 

a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága 

részére – 2022. évben 4.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt 

a következő beszerzésekhez, tevékenységekhez, felújításokhoz:  

- szárítógép beszerzése 

- védőruhákat tároló szekrények beszerzése 

- starter rendszer bővítése a létraszerre 

- akkumulátoros magassági ágvágó beszerzése 

- ablakcserék árnyékoló szerkezettel ellátva 

- ebédlő asztalok, székek és a pihenő körletekben bútorok javítása, illetve új beszerzése 

- edzőtermi gépek, valamint sporteszközök beszerzése 

II. kötelezettséget vállal az I. pontban megítélt támogatás összege erejéig az Önkormányzat 

2022. évi költségvetése terhére. 

III. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel. 

IV. felkéri a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező megállapodás megkötésére 

azzal, hogy annak tartalmától – az I. pontban meghatározott támogatási cél, és támogatási 

összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet. 

Határidő:  

- a határozat II. pontja vonatkozásában az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

rendelet elfogadása,  

- III. pontja vonatkozásában: 2021. december 15.,  

- IV. pontja vonatkozásában az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet hatálybalépését követő 15. nap. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

A határozatra jelentem, hogy Dr. Bakos Gyula tű. ezredes, tűzoltósági tanácsos, kirendeltség-

vezető Úr szeptember 29. napján beérkezett elektronikus levelében azzal a kéréssel fordult 

hozzám, hogy a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnoksága részére 2022. évben nyújtott 4.000.000.- Ft összegű támogatás 

felhasználásának és elszámolási határideje módosításra kerüljön. Kérelmét az alábbiak szerint 

indokolta: 

„… Az épület hőszigetelését jelentősen fokozó beruházás engedélyeztetése és a megvalósítás 

azonban a vártnál időigényesebben alakul. Az anyagbeszerzés nehézségei, az ablakok gyártási, 

valamint beszerelési ideje összességében nem teszi lehetővé az idei befejezést.” 

A nehezítő körülményekre tekintettel kérelmezte az összeg felhasználásának határidejét 2022. 

december 31. napjáról 2023. május 30. napjára, az elszámolási határidőt 2023. január 31. 

napjáról 2023. június 30. napjára módosítani, az Adományozási megállapodás IV. 6. pontjának 

módosításával. 

Javaslom az idézett határozat 1. számú mellékletét képező Adományozási megállapodás 

Kirendeltségvezető Úr kérésének megfelelő módosítását, az alábbiak szerint. 
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5. Határozati javaslat 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

………./2022. (X. 13.) határozata a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság – célzottan 

Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság – 

2022. évi támogatásáról szóló 565/2021. (XII. 07.) határozata 1. számú mellékletének 

módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság – célzottan Dél-pesti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság – 2022. évi támogatásáról szóló 

565/2021. (XII. 07.) határozata 1. számú mellékletének IV. 6. pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„IV/6. Adományozott az I/2. pontban meghatározott támogatási összeget jelen szerződés 

hatálybalépésének napjától 2023. május 30. napjáig használhatja fel. Adományozott köteles 

a támogatási összeg felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2023. június 30. 

napjáig (a szerződés 3. melléklete felhasználásával) elszámolni Adományozó felé.”   

II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel. 

III. felkéri a Polgármestert a szerződés I. pontban foglaltak szerinti módosítására. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: a II. pont vonatkozásában 2022. október 21.,  

     a III. pont vonatkozásában 2022. október 31. 

 

 

 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörében döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  

 

Budapest, 2022. szeptember 29. 

 

 

 

 

 

Scherer Kinga       Bese Ferenc 

         testületi ügyintéző       polgármester 

    az előterjesztés készítője      előterjesztő 


